
 Ata da 185ª Reunião Ordinária do 1 
Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, reuniu-se no Associação Comercial e 3 
Industria de Cascavel (ACIC), em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a pauta. Item 4 
1) Informes Gerais: 2. Discussão Temática: 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 184, de 18 de 5 
março de 2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 4.1.1 Discutir e deliberar sobre a 6 
Programação Anual de Metas do Programa Municipal de DST/AIDS – PAM / CEDIP; 4.1.2 7 
Discutir e deliberar sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 8 
SIOPS Anual e Semestral. 4.1.3 Eleger Conselheiro para Comissão Municipal de 9 
Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança (CMAA-PPAC). 4.1.4) 10 
Discutir e deliberar sobre o Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde. 4.1.5) Eleger 11 
Conselheiros para as Pré-Conferências Municipais de Saúde. 4.1.6) Discutir e deliberar sobre  12 
as Reformas/Ampliações das Unidades Básicas de Saúde. 4.1.7) Discutir e Deliberar sobre 13 
cadastramento de repasse de recurso estadual para UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 14 
Los Angeles e UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Faculdade. 4.1.8) Discutir e Deliberar 15 
sobre o credenciamento do Laboratório de Analises Clinicas UNIPAR junto ao SUS. 5) 16 
Destaque das Comissões: A Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel Sra. 17 
Palmira Rangel iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e sete minutos fazendo uma verificação 18 
de quórum havendo dezesseis Conselheiros presentes. 1) Informes Gerais: O Sr. Ivanildo Claro falou 19 
sobre o trabalho desenvolvido pelo Setor de educação e Saúde da Universidade Estadual do Oeste do 20 
Paraná (UNIOESTE) onde foi produzido dois livros, estando o segundo volume disponibilizado para as 21 
pessoas da Saúde e militantes da saúde. Fez convite para o Simpósio contra o agrotóxico no dia 22 
dezesseis de abril no mini auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) a partir 23 
das oito horas e trinta minutos. A Sra. Rosana Pagnoncelli convoca os membros da Comissão de Saúde 24 
Mental Sr. João Maria de Oliveira Lima e sua suplente e representante do Sindicato dos Trabalhadores 25 
e Servidores em Serviços de Saúde Pública, Conveniados, Contratados e/ou Consorciados ao SUS e 26 
Previdência do Estado do Paraná (SINDSAUDE), para que compareçam nas reuniões desta 27 
Comissão. 2. Discussão Temática: 3. Expediente Interno. 3.1 Ata nº 184, de 18 de março de 28 
2013. Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e 29 
nenhuma abstenção foi aprovada a Ata número cento e oitenta e quatro de dezoito de março 30 
de dois mil e treze. 4.1 Para deliberação: 4.1.1 Discutir e deliberar sobre a Programação Anual 31 
de Metas do Programa Municipal de DST/AIDS – PAM / CEDIP. A Sra. Josana Aparecida Horvath 32 
faz uma apresentação sobre a programação Anual das metas propostas com recursos específicos 33 
que se recebe para incentivo para ações em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 34 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) no município de Cascavel estendendo algumas 35 
ações para a área da Décima Regional de Saúde já que para receber esse incentivo tem que ser 36 
Polo de Atendimento para essas Patologias que é um valor de cento e oitenta e um mil reais dividido 37 
em três parcelas, esse valor pode ser gasto em algumas ações como treinamentos, compra de 38 
material, material de insumo, material permanente, que possa ajudar nas ações de prevenção, 39 
assistência e tratamento hospitalar de pessoas que vivem com déficit de Doenças Sexualmente 40 
Transmissíveis (DST) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Todo o descritivo é feito 41 
para dizer porque algumas ações são necessárias de serem feitas na nossa cidade. Esse plano é 42 
construído em parcerias profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Décima Regional, 43 
Representantes das Unidades de Saúde, Representantes dos Pacientes o plano é construído com 44 
essas pessoas e com os profissionais do serviço que tem conhecimento da Síndrome da 45 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) na nossa região, dali é que saem essas metas que vocês 46 
receberam. Os pontos críticos que precisam ser melhorados são a transmissão vertical do Vírus da 47 
Imunodeficiência Humana (HIV) e Sífilis que é possível de ser feito com um pré-natal adequado e 48 
tratamento adequado da gestante, o projeto de Consultório de Rua para que houvesse uma maior 49 
abordagem para com as pessoas com maior vulnerabilidade como os usuários de drogas, travestis, 50 
homossexuais, pessoas com baixa escolaridade, pessoas com baixo acesso à saúde de um modo 51 
geral, essas pessoas tem uma probabilidade maior de ter Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e 52 
de ficar doente sem acesso ao diagnóstico precoce para o tratamento. No ano de dois mil e doze 53 
foram cento e trinta e quatro pacientes novos com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no total 54 
são mil e oitocentos pacientes só de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no momento. Hoje a 55 
qualidade de vida é possível desde que faça o tratamento. Para que quiser participar todas as 56 
segundas, terças e quartas a partir das oito horas e trinta minutos acontecem palestras no Centro 57 
Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP) é aberto a todas as pessoas. O Sr. José 58 



Quevedo indaga se a verba está aumentando também como os pacientes. A Sra. Josana Aparecida 59 
Horvath responde que a verba Federal é a mesma desde o ano de dois mil e dois, muitas vezes as 60 
ações acontecem com recursos municipais. O Sr. José Quevedo diz que quer saber quem ajuda 61 
quanto vem quanto o município está investindo, qual a perspectiva de investimento para o próximo 62 
ano, é um serviço de excelência, mas que não deve ficar só nas costas do município os gastos. O Sr. 63 
Reginaldo Roberto Andrade disse que o recurso vem com uma determinada finalidade tem uma 64 
destinação dentro de uma lógica que é organizada pela Coordenação Nacional que é uma espécie 65 
de incentivo como qualquer outra ação de saúde, nesse caso a grande parcela dos gastos fica com o 66 
Município, o programa tem um direcionamento da sua verba que é mais para capacitações, a 67 
estruturação do pessoal que vai estar atuando nesse processo todo, agora não daria para precisar 68 
qual o valor gasto pelo município, o que poderia ser feito é numa próxima oportunidade trazer esses 69 
números, em todas as prestações de contas do quadrimestre é apresentado as ações referentes ao 70 
programa, e do Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP) especificamente que 71 
tem uma serie de programas não só esse grupo que estamos referindo aqui hoje, tem inúmeras 72 
outras atividades que são desenvolvidas, e hoje não havia previsão de apresentar os gastos que o 73 
Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP)  tem. Hoje é para apresentar o 74 
programa de como vão se desenvolver as aplicações dos recursos destinados pelo Programa dentro 75 
das regras estabelecidas pela portaria Ministerial. Existe uma parceria com os vinte e cinco 76 
municípios através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná ( CISOP) havendo 77 
uma remuneração pelos municípios pelos serviços prestados a eles, todos os pacientes que são 78 
encaminhados ao Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP) são reembolsados 79 
através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná ( CISOP) com recursos oriundos 80 
dos municípios que encaminham. O Sr. Allan Cezar Araújo questiona se os recursos são suficientes, 81 
e se  esses cento e trinta e quatro casos novos do ano passado é uma epidemia ou é um número 82 
previsto em cima da nossa população. A Sra. Josana Aparecida Horvath disse que a média antes de 83 
dois mil e oito era de setenta a noventa casos por ano, hoje a média de dez a quinze casos por mês, 84 
com a disponibilização de mais testes o índice vem aumentando, há muitos casos de pessoas que 85 
ficaram um ano, dois anos, cinco anos doentes e o médico não solicitou o teste de Vírus da 86 
Imunodeficiência Humana (HIV), então quanto mais treinamento para os profissionais, quanto mais 87 
testes são realizados mais casos são encontrados, por isso é importante a implantação dos testes 88 
rápidos nas Unidades, este ano queremos implantar em pelo menos cinquenta por cento das 89 
Unidades. Antes um exame demorava trinta até cinquenta dias para confirmar o diagnóstico hoje se 90 
confirma em meia hora. Quanto aos investimentos sempre vai faltar investimento em recursos 91 
humanos. a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) está em qualquer lugar, em qualquer 92 
paciente e envolve sexualidade, envolve morte e envolve moral para trabalhar esses três temas com 93 
os profissionais de saúde é um desafio muito grande. O Governo Federal é quem fornece os 94 
medicamentos para o tratamento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) as doenças 95 
oportunistas é o Estado que fornece é um tratamento muito caro por isso todo esse empenho para 96 
que os pacientes tenham adesão. O medicamento para o tratamento de Doenças Sexualmente 97 
Transmissíveis (DST) é o Município que tem que oferecer só para os moradores de Cascavel, dos 98 
outros municípios não vem para Cascavel, só se também estiver com o Vírus da Imunodeficiência 99 
Humana (HIV). O Sr. João Maria indaga o que é cobrado dos municípios do Consórcio Intermunicipal 100 
de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP). A Sra. Josana Aparecida Horvath  disse que os pacientes 101 
tem atendimento Médico, atendimento psicológico, assistente social, enfermagem eles tem todo o 102 
atendimento médico e do restante da equipe dentro do Centro Especializado de Doenças Infecto 103 
Parasitárias (CEDIP) e todo o medicamento é retirado ali também. É cobrada a consulta médica. O 104 
Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que não tem reembolso pelo Ministério dos procedimentos 105 
prestados então quem manda um paciente paga proporcionalmente de acordo com o custo total, se 106 
for feita uma palestra que tem o custeio por parte do Plano e tem recursos do Ministério isso não 107 
entra na base de cálculo para se fazer o rateio. O Sr. José Quevedo propõe que seja apresentado 108 
publicamente quantos pacientes vieram e quanto foi arrecadado com eles. Foi colocado em 109 
votação e por dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 110 
aprovado a Programação Anual de Metas do Programa Municipal de Doenças Sexualmente 111 
Transmissíveis (DST) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de Cascavel. 4.1.2 112 
Discutir e deliberar sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 113 
SIOPS Anual e Semestral. A Sra. Sheila Márcia Vargas fez esclarecimentos sobre Sistema de 114 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS Anual e Semestral de dois mil e doze 115 
que a partir de agora será bimestral as informações ao Ministério da Saúde dos dados da aplicação 116 



percentual do Município na área de Saúde naquele período, o cálculo do índice que o Município 117 
aplica em Saúde não é feito sobre toda a arrecadação e sim sobre algumas receitas especificas. O 118 
Sr. José Quevedo indaga se esse material passou pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF). 119 
A Sra. Palmira Rangel faz a leitura do parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças 120 
(COF). Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas 121 
abstenções foi aprovado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 122 
SIOPS Anual e Semestral de dois mil e doze. 4.1.3 Eleger Conselheiro para A Comissão 123 
Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança (CMAA-124 
PPAC). Foi colocado em votação e por dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e 125 
nenhuma abstenção foi aprovado que a Sra. Ana Paula Noffke como titular e o Sr. João Maria 126 
de Oliveira Lima como suplente representem o Conselho Municipal na Comissão Municipal de 127 
Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança (CMAA-PPAC). 4.1.4) 128 
Discutir e deliberar sobre o Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O Sr. João 129 
Maria de Oliveira Lima sugere que se vai ser de dois ou de quatro em quatro anos seja discutido na 130 
Conferência. A Sra. Palmira Rangel lembra que a Lei Municipal cinco mil duzentos e sessenta e seis 131 
de dois mil e nove estabelece que as Conferências sejam de dois em dois anos e que não tem como 132 
aprovar uma coisa que vá ser contrária a Lei vigente. O Sr. Benedito Miguel Monteiro disse que de 133 
acordo com a Resolução trezentos e trinta e três o numero de Conselheiros será indicado pela 134 
Plenária dos Conselhos nas Conferências. O Sr. Amâncio Anjos disse que deveria haver um estudo 135 
da Lei Estadual e Federal para que fosse mudada a Lei Municipal e daqui pouco tempo não precise 136 
fazer novas mudanças. O Sr. Reginaldo Andrade sugere que seja encaminhada uma deliberação do 137 
Conselho com indicativo para a Câmara Municipal para que ela possa estudar isso com toda essa 138 
documentação para que os Vereadores tomem ciência para que se tenha isso regulamentado antes 139 
da Décima Primeira Conferência, fazendo a mudança nesse momento para poder coincidir com a 140 
Elaboração do Plano Pluri Anual (PPA). O Sr. Luiz Lançanova indaga se haverá tempo hábil para 141 
essas mudanças. O Sr. Santo Savi disse que o Conselho Nacional deveria se manifestar, mas que 142 
Cascavel poderia fazer na Conferência uma proposta para que os Vereadores fizessem a mudança 143 
da Lei que a partir da data tal entra em vigor de quatro em quatro anos. O Sr. Vanderlei Augusto da 144 
Silva disse que é importante que seja proposta a mudança da Lei e se compromete na Comissão de 145 
Justiça da Câmara fazer a defesa do projeto. A Sra. Palmira Rangel propõe que seja criada uma 146 
Comissão para estudar a Lei Federal e a Estadual para estar verificando se pode que diz que os 147 
Delegados e as Propostas tem que ser tiradas em Conferência, fazer consulta para ver se pode ser 148 
tirada em Plenária. E propõe que as propostas para o Plano Pluri Anual (PPA) podem ser as de uma 149 
Conferência anterior, sugere que faça a mudança para a próxima Conferência, de forma que 150 
acompanhe a Conferência Estadual e Nacional. Como não poderemos trabalhar as propostas da 151 
Conferência a mudança será estudada para a próxima Conferência. Foi colocado em votação e por 152 
dezessete votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovado a redação 153 
Eleger as entidades que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de acordo com a 154 
Legislação vigente na época da Décima Primeira Conferência. No artigo quatro houve alteração 155 
para o Conselheiro do Conselho Local de Saúde vai ser o Conselheiro Nato, tendo que participar de 156 
uma Pré-Conferência. No artigo décimo primeiro onde se diz trinta e nove lê-se trinta e oito Pré-157 
Conferências, sendo vinte e seis nas Unidades de Saúde da área urbana, nove nas Unidades de 158 
Saúde do interior, uma das pessoas com Deficiência, uma dos Trabalhadores em Saúde, uma dos 159 
Prestadores de Saúde. Foi colocado em votação e por dezessete votos a favor, nenhum 160 
contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Regulamento da Décima Primeira Conferência 161 
Municipal de Saúde. 4.1.5) Eleger Conselheiros para as Pré-Conferências Municipais de 162 
Saúde. UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) São Francisco - Ivanildo Claro da Silva; UNIDADE 163 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Espigão Azul - Ivanildo Claro da Silva e José Alvanir Quevedo de 164 
Oliveira; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) São Salvador - Maria Solange Preto de 165 
Cavalheiro; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Sede Alvorada - Ivanildo Claro da Silva e 166 
Rosana Emilia Pagnoncelli; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Juvinópolis - Ivanildo Claro da 167 
Silva; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Santa Barbara - Rosana Emilia Pagnoncelli; 168 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Navegantes - Sem indicação; UNIDADE DE SAÚDE DA 169 
FAMÍLIA (USF) Morumbi - Benedito Miguel Monteiro; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) São 170 
João - Sem indicação; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Canadá - João Maria de Oliveira 171 
Lima; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Santo Onofre - Elma Regiane da Silva Paixão e 172 
Miroslau Bailak; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Claudete - Orlando Candido Francisco, 173 
Antonio Vieira Martins e Noemi Ramos; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Parque Verde - Arlene 174 



Bernini Fernandes e Elves Vieira Rocha; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Cataratas - Benedito 175 
Miguel Monteiro; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Periollo - Mauro Aparecido Giomo; UNIDADE 176 
BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Faculdade - Maria Solange Preto de Cavalheiro; UNIDADE BÁSICA DE 177 
SAÚDE (UBS) São Cristóvão - Palmira Aparecida Soares Rangel; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 178 
(UBS) Palmeiras - Rosana Emilia Pagnoncelli; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Los Angeles - 179 
Palmira Aparecida Soares Rangel; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Pq. S. Paulo - Laerson 180 
Vidal Matias; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Floresta - Palmira Aparecida Soares Rangel e 181 
Benedito Miguel Monteiro; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Guarujá - Dione Mª Fogaça dos 182 
Santos Bartth; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Aclimação - Amancio Luiz Saldanha dos Anjos, 183 
Onir Natalin Possa, Maria Aparecida Mendes de Oliveira e Liliane Alves de Farias; UNIDADE 184 
BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Pacaembú - Benedito Miguel Monteiro; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 185 
(UBS) Brasmadeira - José Alvanir Quevedo de Oliveira, Ana Paula Noffke e José Evangelista; 186 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) XIV de Novembro - Sem indicação; UNIDADE BÁSICA DE 187 
SAÚDE (UBS) Cancelli - Maria Solange Preto de Cavalheiro; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 188 
Cascavel Velho - Rosana Emilia Pagnoncelli; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Interlagos - Ana 189 
Paula Noffke; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V. Tolentino (Neva) - Sem indicação; UNIDADE 190 
BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Colméia - Maria Solange Preto de Cavalheiro e Mauro Aparecido Giomo; 191 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Santa Cruz - Gladys Mari Rodrigues; UNIDADE BÁSICA DE 192 
SAÚDE (UBS) Santa Felicidade - Elves Vieira Rocha; UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) Rio 193 
do Salto - Sem indicação; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) Santos Dumont - Rosana Emilia 194 
Pagnoncelli; Pessoa com Deficiência - Palmira Aparecida Soares Rangel, Benedito Miguel Monteiro, 195 
Maria Solange Preto de Cavalheiro e Laerson Vidal Matias;  Trabalhadores de Saúde - João Maria de 196 
Oliveira Lima, Elves Vieira Rocha, Noemi Ramos e Reginaldo Roberto Andrade; Prestadores de 197 
Serviços de Saúde - Elma Regiane da Silva Paixão; Allan Cezar Faria Araújo, Miroslau Bailak e 198 
Reginaldo Roberto Andrade. A Sra. Palmira Rangel lembra que as Pré-Conferências que não forem 199 
nominados Conselheiros e os Conselheiros que não participarem eles não vão ser delegados natos 200 
na Conferência, lembrou para a Sra. Rosana Pagnoncelli que ela pode participar das Pré-Conferências 201 
como representante da Comissão Organizadora da Conferência. Foi colocada em votação. Foi feita 202 
uma verificação de quórum havendo quinze Conselheiros presentes. Foi feito um informe sobre 203 
a participação do Sr. Elves Vieira Rocha em uma capacitação da Organização Nacional de 204 
Transportes (ONT) da Espanha. Foram retirados de pauta os itens restantes. Foi encerrada a 205 
reunião às dezenove horas e quarenta e sete minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a 206 
presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho 207 
Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, quinze de abril de dois mil e treze. 208 
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